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Protokół Nr 123/2022 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

odbytego w dniu 18 lipca 2022 r. 

Posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego 

w Grudziądzu, przy ul. Małomłyńskiej 1. 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Adam Olejnik - Starosta 

2. Marcin Dziadzio - Wicestarosta 

3. Barbara Dobek - Członek Zarządu 

4. Krzysztof Klucznik - Członek Zarządu 

5. Aleksander Zadykowicz      - Członek Zarządu 

a ponadto: 

6. Grażyna Kalita  - Skarbnik Powiatu 

7. Dorota Kaczerowska - Sekretarz Powiatu 

8. Jakub Tadych  - Zastępca Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu 

9. Bożena Grabda   - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu  

10. Hanna Lotarska  - Kierownik Wydziału Rozwoju, Edukacji i Zarządzania Kryzysowego 

11. Danuta Kuczera  - Pełnomocnik Starosty ds. oświaty. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 

3. Przyjęcie protokołu z 122 posiedzenia Zarządu Powiatu. 

4. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zmian w planie dochodów 

i wydatków budżetowych na rok 2022. 

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie unieważnienia otwartego konkursu 

ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego 

w roku 2022 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

6. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zatwierdzenia wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji pn. „Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego w okresie 3 lat”. 

7. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wszczęcia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 

pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego” oraz powołania komisji przetargowej. 
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8. Projekt uchwały Rada Powiatu Grudziądzkiego zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania 

i rozmiaru obniżek oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest 

Powiat Grudziądzki. 

9. Sprawy organizacyjne, zapytania, wolne wnioski. 

10. Zakończenie posiedzenia. 

 

Posiedzenie Zarządu Powiatu otworzył Starosta p. Adam Olejnik, witając wszystkich obecnych. 

Starosta p. Adam Olejnik stwierdził, że w posiedzeniu bierze udział 5 na 5 Członków Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego.  

Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w dniu 18 lipca 2022 r. stanowi 

załącznik nr 1 do protokołu. 

Starosta p. Adam Olejnik przedstawił porządek posiedzenia, do którego Członkowie Zarządu 

nie wnieśli uwag i przyjęli jednogłośnie.  

Następnie Członkowie Zarządu nie zgłosili uwag do protokołu i jednogłośnie przyjęli protokół 

z 122 posiedzenia Zarządu Powiatu.  

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik poprosił Skarbnika Powiatu p. Grażynę Kalitę 

o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zmian w planie 

dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022. 

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022.  

Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi do powyższego 

projektu uchwały. 

Wobec braku uwag i wniosków formalnych Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania, 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022. 

Uchwała Nr 123/153/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zmian 

w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2022 stanowi załącznik nr 2 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Grudziądzu p. Bożenę Grabdę o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego 
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związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2022 z zakresu działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych. 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu p. Bożena Grabda przedstawiła 

projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert 

na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2022 

z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Dodała, że przedmiotowy konkurs trzeba 

unieważnić, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta. 

Starosta p. Adam Olejnik zapytał, jakie środki finansowe były przeznaczone na powyższe zadanie 

publiczne. 

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu p. Bożena Grabda odparła, że była 

to kwota 7 tys. zł. Ponadto stwierdziła, że ogłaszanie kolejnego przetargu jest bezcelowe, gdyż 

wyłoniony w konkursie wykonawca miałby za mało czasu na realizację i rozliczenie zadania. 

Wobec braku dalszych uwag oraz wniosków formalnych Starosta p. Adam Olejnik przeszedł 

do głosowania, w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego 

związanego z realizacją zadań samorządu powiatowego w roku 2022 z zakresu działalności na rzecz 

osób niepełnosprawnych. 

Uchwała Nr 123/154/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 18 lipca 2022 r w sprawie 

unieważnienia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją 

zadań samorządu powiatowego w roku 2022 z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 

stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

 Kolejno Starosta p. Adam Olejnik poprosił Kierownika Wydziału Rozwoju, Edukacji 

i Zarządzania Kryzysowego p. Hannę Lotarską o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Wybór banku wykonującego bankową 

obsługę budżetu Powiatu Grudziądzkiego w okresie 3 lat”. 

Kierownik Wydziału Rozwoju, Edukacji i Zarządzania Kryzysowego p. Hanna Lotarska przedstawiła 

projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 

pn. „Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu Grudziądzkiego w okresie 3 lat”. 

Wskazała, że wykonawcę udało się wyłonić w drugim przetargu, ponieważ na poprzedni konkurs nie 

wpłynęła żadna oferta. 
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Starosta p. Adam Olejnik dodał, że w specyfikacji do poprzedniego przetargu Powiat Grudziądzki 

zaproponował odejście od punktu kasowego w Starostwie Powiatowym i wprowadzenie wpłatomatu. 

Przekazał, że na takie rozwiązanie banki nie były przygotowane, co skutkowało brakiem ofert. Dodał, 

że w kolejnym przetargu przywrócono wykorzystanie punktu kasowego, dzięki czemu wpłynęła oferta 

i można przetarg rozstrzygnąć pozytywnie. 

Wobec braku dalszych uwag oraz wniosków formalnych Starosta p. Adam Olejnik przeszedł 

do głosowania, w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Wybór banku wykonującego bankową 

obsługę budżetu Powiatu Grudziądzkiego w okresie 3 lat”. 

Uchwała Nr 123/155/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 18 lipca 2022 r w sprawie 

zatwierdzenia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji pn. „Wybór banku wykonującego bankową obsługę budżetu Powiatu 

Grudziądzkiego w okresie 3 lat” stanowi załącznik nr 4 do protokołu. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik poprosił Skarbnika Powiatu p. Grażyną Kalitę 

o przedstawienie projektu uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 

pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego” oraz powołania komisji przetargowej. 

Skarbnik Powiatu p. Grażyna Kalita przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu Grudziądzkiego 

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego” oraz powołania 

komisji przetargowej. 

Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi do powyższego 

projektu uchwały. 

Wobec braku uwag oraz wniosków formalnych Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania, 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie przyjęli uchwałę Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego” 

oraz powołania komisji przetargowej. 
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Uchwała Nr 123/156/2022 Zarządu Powiatu Grudziądzkiego z dnia 18 lipca 2022 r w sprawie wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie 

pn. „Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego” oraz powołania komisji przetargowej stanowi 

załącznik nr 5 do protokołu. 

Kolejno Starosta p. Adam Olejnik poprosił Pełnomocnika Starosty ds. oświaty p. Danutę 

Kuczerę o przedstawienie projektu uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę 

w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym 

jest Powiat Grudziądzki. 

Pełnomocnik Starosty ds. oświaty p. Danuta Kuczera przedstawiła projekt uchwały Rady Powiatu 

Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek oraz rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grudziądzki. Dodała, że zmiana uchwały 

podyktowana jest zmianami w Karcie Nauczyciela, polegającymi m.in. na wprowadzeniu nowego 

stanowiska w szkołach, czyli pedagoga specjalnego. 

Starosta p. Adam Olejnik zapytał, czy Członkowie Zarządu zgłaszają pytania lub uwagi do powyższego 

projektu uchwały. 

Wobec braku uwag oraz wniosków formalnych Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do głosowania, 

w wyniku którego Członkowie Zarządu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady 

Powiatu Grudziądzkiego zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania i rozmiaru obniżek oraz rozliczania 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grudziądzki oraz przekazali projekt 

uchwały pod obrady Rady Powiatu. 

Projekt uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania i rozmiaru 

obniżek oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 

zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Grudziądzki 

stanowi załącznik nr 6 do protokołu. 

Pełnomocnik Starosty ds. oświaty p. Danuta Kuczera przekazała, że nabór na rok szkolny 

2022/2023 do Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie cieszy się sporym zainteresowaniem 

i jej zdaniem będzie można utworzyć pierwszą klasę liceum, klasę technikum oraz dwie klasy szkoły 

branżowej I stopnia. 
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Starosta p. Adam Olejnik przekazał, że trwa realizacja projektu w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych w Łasinie, jednakże zwrot kosztów z Urzędu Marszałkowskiego nastąpi dopiero 

po zakończeniu zadania. Dodał, że wystąpiły opóźnienia spowodowane nieskutecznością kilku 

przetargów dotyczących zakupu sprzętu. Wskazał, że Dyrektor szkoły postanowił podzielić 

zamówienie, co powinno pomóc w rozstrzygnięciu kolejnych przetargów. 

Następnie Starosta p. Adam Olejnik przeszedł do punktu posiedzenia dotyczącego spraw 

organizacyjnych, zapytań i wolnych wniosków, w związku z czym: 

1. Zastępca Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Jakub Tadych: poinformował o postępach 

w realizacji zadania przebudowy przejść dla pieszych przy drogach powiatowych. Wskazał, że 

przy przejściu w Nowej Wsi trwa montaż instalacji elektrycznej, a w najbliższych dniach planowane są 

do wykonania roboty brukarskie. Dodał, że Powiatowy Zarząd Dróg prowadzi negocjacje z Gminą 

Grudziądz w kwestii pokrywania opłat za energię elektryczną za oświetlenie i sygnalizację na przejściu 

w Nowej Wsi. Ponadto przekazał, że na pozostałych sześciu przejściach zostało wykonane oznakowanie 

poziome i pionowe, a w Małym Rudniku oznakowanie powinno zostać zrobione w przeciągu kilku dni. 

Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał o termin wykonania przejścia dla pieszych w Nowej 

Wsi oraz poprosił o informacje na temat stanu prac na przejściu w Wielkich Lniskach. 

Zastępca Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Jakub Tadych odparł, że termin wykonania 

przejścia w Nowej Wsi upłynął 15 lipca, a obecnie trwają formalnie prace odbiorowe. Dodał, że 

wykonawca zapewnił, że roboty zostaną zakończone do końca lipca. Ponadto przekazał, że w Wielkich 

Lniskach większość robót została już wykonana, pozostał jedynie montaż opraw oświetleniowych. 

2. Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik poprosił o informacje na temat realizacji naprawy drogi 

powiatowej w Gogolinie metodą nakładki asfaltowej. 

Starosta p. Adam Olejnik wyjaśnił, że w kwestii remontu powyższej drogi nie zapadły jeszcze decyzje. 

Dodał, że wyboru odcinków dróg do naprawy metodą nakładek będzie można dokonać w sierpniu, 

po zweryfikowaniu dostępnych środków finansowych przeznaczonych na przedmiotowy cel, 

a ogłoszenie przetargu może nastąpić we wrześniu. 

3. Zastępca Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Jakub Tadych przekazał, że wykonawca 

przebudowy drogi Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda wstępnie planuje zamknąć drogę od dnia 

25 sierpnia na 33 do 36 dni, by przeprowadzić prace budowlane na odcinku 1 kilometra. Dodał, że 

na dalszym odcinku drogi prowadzone będą inne prace, m.in. przebudowa przepustu, co spowoduje 

dalsze utrudnienia w ruchu drogowym. 



 
 

7 
 

Starosta p. Adam Olejnik wskazał, że utrudnienia na przedmiotowej drodze spowodują konieczność 

czasowej zmiany kursów powiatowego transportu publicznego, co wymaga uzgodnień z Gminą 

Grudziądz oraz Wojewodą Kujawsko – Pomorskim.  

4. Zastępca Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Jakub Tadych przekazał, że na remontowanym 

moście w Świeciu nad Osą została położona pierwsza warstwa nawierzchni asfaltowej, a do końca 

tygodnia obiekt będzie gotowy do przeprowadzenie testów nośności.  

5. Członek Zarządu p. Krzysztof Klucznik zapytał, kiedy zostanie wykonany remont kolenego odcinka 

drogi Mokre – Kłódka w Lisich Kątach. 

Zastępca Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Jakub Tadych odparł, że termin ukończenia 

zadania wyznaczono na październik 2022 r. 

6. Starosta p. Adam Olejnik przekazał, że wniosek Powiatu Grudziądzkiego o dofinansowanie 

przebudowy drogi Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda w ramach programu Polski Ład znalazł 

się na 4 miejscu listy rezerwowej. Stwierdził, że jego zdaniem są niewielkie szanse na uzyskanie 

przedmiotowej dotacji. Dodał ponadto, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszony nabór w ramach 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i należy podjąć decyzję co do złożenia wniosków. Podkreślił, że 

konieczne jest również przygotowanie wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych. Starosta p. Adam 

Olejnik zasugerował, by wnioski o dofinansowanie dotyczyły dróg, na których prowadzono już remonty 

lub przebudowy, by naprawiać ich dalsze fragmenty. 

Zastępca Kierownika Powiatowego Zarządu Dróg p. Jakub Tadych dodał, że wnioski do FDS będą 

dotyczyły przebudowy odcinków dróg: Biały Bór – Wałdowo Szlacheckie – Ruda, Białochowo – 

Szembruczek, Dąbrówka Królewska – Gruta oraz Fijewo – Zielnowo w Kneblowie. 

 W związku z wyczerpaniem porządku obrad Starosta p. Adam Olejnik podziękował wszystkim 

obecnym za udział w spotkaniu, po czym zakończył 122 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

 

Protokołował: Łukasz Szulc 


